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 EZIGOMAR PESSOA JUNIOR, Prefeito Municipal de Miracatu, faz público que diante 

do julgamento da Comissão Interna de Licitação HOMOLOGA a vista do que ficou decidido, nos 

autos do Processo nº 74/2020 do Pregão Presencial nº 18/2020, referente ao registro de preços para 

aquisição de medicamentos de “A” a “Z” constantes na tabela CMED (Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos) para uso nas unidades de saúde do município e serem distribuídos 

gratuitamente pelo departamento de saúde, para a seguinte empresa: IPERMED DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 36.253.827/0001-54, item 01 - Medicamentos de A a Z, 

do tipo genérico descritos na tabela CMED - mês base - abril/2020, com percentual de desconto 

sobre preço de fábrica - PF constante da tabela CMED.– 66% de desconto; item 02 - Medicamentos 

de A a Z, do tipo similar descritos na tabela CMED - mês base - abril/2020, com percentual de 

desconto sobre preço de fábrica - PF constante da tabela CMED. – 56% de desconto; item 03 -

Medicamentos de A a Z, do tipo ético descritos na tabela CMED - mês base - abril/2020, com 

percentual de desconto sobre preço de fábrica - PF constante da tabela CMED.– 1% de desconto 

item 04 - Medicamentos de A a Z, do tipo genérico descritos na tabela CMED - mês base - 

abril/2020, com percentual de desconto sobre preço máximo de venda ao governo PMVG constante 

na tabela CMED. – 46% de desconto; item 05 - Medicamentos de A a Z, do tipo similar descritos na 

tabela CMED - mês base - abril/2020, com percentual de desconto sobre preço máximo de venda ao 

governo PMVG constante na tabela CMED. – 36% de desconto, item 6 - Medicamentos de A a Z, 

do tipo ético descritos na tabela CMED - mês base - abril/2020, com percentual de desconto sobre 

preço máximo de venda ao governo PMVG constante na tabela CMED.– 1% de desconto. 

 

   

 

Prefeitura Municipal de Miracatu/SP, 1º de julho de 2020. 

                  

 

 

 

 

EZIGOMAR PESSOA JUNIOR  

Prefeito Municipal 

 


